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Tárgy: Válasz Bihal Dáv id interpellációj ára

Tisztelt Képviselő Úr!

A válaszo m kö zel sem lesz olya n mesesze rü. mint a ké rdés . a melyet hozzám intézett. és azt hi szem. Önt is
visszatereli majd saj nos a hé tköznapok valóságába. Önkormányzatunk nak ki emelt célj a az Új palotai
Közö sségi Ház fej lesztése. a megúju lt épület ugyani s majd. négy évti zednyi késéssel ugyan . de biztos ítaná
végre az újpalotai városrész 40 eze r la kój á nak a megfelel ő kulturáli s közösségi te re t. Ám azt, hogy mindez
mikor törté nik. meg. egyelő re nem tudom Önne k megmo nda ni. Mert bá r a humántárcátó l több mint egy éve
határozott és íráso s bi ztatást kaptunk a rra. hogy várhatóan 20 18 másod ik fé lévében a Be ruházás El őkész ítés i
A lap e l ő i rányzatábó l fed ezik majd az e l ő kész ítés i és kiviteli te rv kö ltségeit. a forrás ne m jele nt meg a
mini sztérium 20 18-as költségve tésében. azaz kormány - és ez nem m egl epő fo rdula t - korá bbi ígérete
e lle né re se m fina nszírozta a tervezési költsége ke t.
Ha most azt kérdezi. mi lehet a lo lytatás. akko r se m vagyok opt1m1sta. Tavaly év vege n ugyani s a
szaktárcátó l má r azt a vá laszt kaptam. hogy az Újpalotai Közösség i Ház fej lesztése ügyében inn entől a 2018
o któberében létrehozott és a miniszterelnö k fe lügye lete al att álló Fővárosi Közfej lesztések Ta nácsáho z kell.
hogy forduljunk . és a nnak tá rse lnöké\·e l. Ta rlós Lstvánnal ke ll egyeztetést kezdenünk a fin anszí rozási
lehetősége krő l.
Ha pedig föpolgá rmeste r úr lesz oly kegyes. és támogatj a kérésünket. a
Belügymi ni sz tériumh oz mehetünk. ame ly a helyi önko rmá nyza tok kiegész ítő támogatásai e lő i rá nyza t
terhére biztosíthat forrást. eset leg betervezhe ti azt a 2020-as kö ltségvetésébe.
Ti sztelt képv i se l ő úr. az Újpalotai Közösségi Ház ügye tehát röviden most így á ll. Azaz se hogy se m áll. Az
üzeml etetési koncepció és a ki vite lezés i tervek e lkészítésére kötö tt szerződés elkészült, a ko rmány
ígéretében és Fidesz po litikusainak szava iban bízva a tervpályázatra elment több n1int 88 és fé l millió forint.
ám nem tudom. miko r látunk vissza ebből va lam it. Egye l ő re csak annyi bi ztos. hogy az Újpa lotai Közösségi
Ház építési engedé lye 2 0 16. decembe r 27-é n joge rő re emelkedett. 2019. decembe r 27-ig \ ·an é rvényben. és
ké t a lkalom mal meghosszabbítható egy-egy évve l.
Ti szte lt kép vi se l ő úr. ahogyan azt már válaszom e lej én is jeleztem. önkormányzat unknak kiemelt célj a az
Új pal otai Közösségi Ház fejlesztése. ezért ezután is mindent megteszünk majd. hogy ez a mode rn kulturális
közösségi té r létrejöhessen . Te1mészetesen továbbra is ki ta rtóan ostromoljuk a .. kirá lyi udvart". azokat a
szervezeteket. tá rcákat. amelyek ebben segíthetnek, és megígé re m Önnek. ha lesz bármilyen el őre lépés az
ügybe n, a rról a ké pvi se l ő-testületet is táj é kozta tjuk .
Kére m az inte rpellációra adott válaszaim szíves e lfogadását!
Buda pest 2019. feb ruár 26.
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